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IL.507.1.811.2013

Rzesz6w dnia.23.12.2013r.

OBWIESZCZENIE
Dziaiajq,c na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks post~powania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.Z z 2013r. poz.267) w zwiqzku z art.53 ust.l ustawy z dnia 27
marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekstjednolity Dz. U. poz. 647 z 2012r.)

Zawiadamiam
ze, na wniosek W6jt Gminy Lancut (RIK.6733.35.2013 z dnia 04-12-2013 r.) w dniu 23 .12.2013r. zostato
wydane przez Dyrektora Podkarpackiego Zarzacdu Melioracji i Urzqdzen Wodnych w Rzeszowie ,
dziatajqeego z upowamienia Marszaika Wojew6dztwa Podkarpackiego postanowienie (znak
IL.507 .1.811.2013) uzgadniajqce pozytywnie pod warunkami jak w postanowieniu, projekt decyzji 0
warunkach zabudowy dla inwestycji celu pUblicznego w zakresie melioracji wodnycb polegajCl:.cej na :

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kraczkowa wzdluz drogi gminnej nr ewid. :gr.
400 na dz. nr ew. gr. 403/1, 403/10, 403/12, 40114, 40115, 400, 397, 403/13, 403/17, 403/18, 4Q31.16,
120012, 1203/6, 120115, 120116, 1203/4, 1203/5, 120212 120114, 403/3" na rzecz Gminy Lancut, u1.
Mickiewicza 2a, 37-100 Lancut.

Kazdy leto rna w tym interes prawny, moze zapomac sit;: z treseiC\. postanowienia jak wyzej w siedzibie
Podkarpaekiego ZarZ<\.du Melioraeji i UrzC\.dzen Wodnyeh w Rzeszowie ul. Hetrnanska 9, PZMiUW - lnspektorat
Lezajsk ul. Miekiewieza 79 lub Urzt;:dzie Gminy Laneut w tenninie 14 dni od dnia publiemego ogloszenia niniejszego
obwieszezen ia.
Na powyzsze postanowienie sluZy zaZalenie wylC\.emie lnwestorowi do SamorzC\.dowego Kolegium
Odwo!awezego w Rzeszowie za posrednietwem Marszalka Wojew6dztwa Podkarpaekiego w imieniu let6rego wyst~puje
DyTektor Podkarpaekiego ZarZ<\.du Melioraeji i UrZ<\dzc[; \'/odnych w Rzesz0v,ie. Zaz<.leuie r0 nalerj zloryc w t;:rminie
7 dni od dnia dor~ezenia postanowienia na adres: 935-959 Rzesz6w ul. Hetrnanska 9 (art. 17 plet 1, art. \4\ § 2 oraz art.
144 w zw. z art. 129 § 1 K.p.a.).
Po up!ywie 14 dni od dnia publiemego ogloszenia niniejszego obwieszezenia zawiadomienie 0 w/w postanowieniu
uwazac sit;: bt;:dzie za dokonane . ,

Otrzymujl! :
1. W6jt Gminy Laneut celem zawiadomienia stron poprzez wywieszenie oiniejszego obwieszezenia oa tabliey og!oszen
Urzt;:du Gminy przez okres eztemastu dni od publiemego ogloszeoia tego obwieszczenia, a takze w spos6b
zwyezajowo przyjt;:ty w danej miejseowosei.
2. Podkarpaeki ZarZ<\.d Melioraeji i UrzC\.dzen Wodnyeh w Rzeszowie celem wywieszenia niniejszego obwieszezeoia
na tabliey ogloszen w siedzibie ZarZ<\.du przez okres cztemastu dni od publieznego og!oszenia tego obwieszezenia.
WYWHlS
pektorat w Lezajsku eelem wywieszenia niniejszego obwieszezeoia na tabliey og!oszen w siedzibie
. I~~k!<KiI_turW7Lei:ajsku p.~ez okres eztemastu dni od publiezn~o o~loszenia tego obwieszezenia.
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